
 
 

Pochovaly a poděkování pacientů z dotazníků první pololetí 2020 

Byla jsem již na více operacích, ale s takovým chováním lékařů a zdravotních sester jsem 
se nikde nesetkala. Poslouchala jsem, co mám dělat, vždy mi bylo pomoženo a dobře 
poraděno. Cítila jsem se tu jako doma. Nemocnice funguje na 100%. Mohu Vaší nemocnic 
vřele doporučovat.  
 
Obdivuji ženy, které pracují 12hod. a odevzdávají vzornou práci a lásku k pacientům. Přeji 
Vám k Vaší práci mnoho úspěchů. Ještě jednou děkuji za přístup zdravotního personálu. 
Sestřičky jsou velmi milé, vstřícné a ochotné. Ať je to Hanička, Miluška, Jaruška a ostatní 
jména, klobouk před nimi dolů. Jsou plné lásky a ochoty ve dne i v noci. Půjdu domů  
s brekotem a slíbila jsem, že se přijedu podívat, až skončí karanténa.  
 
Velmi dobrý přístup má paní doktorka přijde za pacientem a promluví s nimi vždy 
s úsměvem. Paní primářka je vždy usměvavá a vše vysvětlí. Děkuji i za pomoc chlapcům, 
kteří tu pomáhají pacientkám, dovedou nejen pomoci ale i rozveselit. Prostě personál na 
jedničku.  
Nemám tu proti žádné sestře nic špatného. Mám je všechny ráda, jsou jako mé sestřičky. 
Děkuji všem a hlavně Vám za správné vedení nemocnice. 

Výborná péče celého personálu. 

Oceňuji vřelý i lidský přístup personálu i lékařů. 
 
Děkuji za laskavý přístup paní primářky, má za sebou skvělý tým sester a ostatních 
pracovníků na oddělení, kteří si zaslouží nesmírný obdiv a velké poděkování za práci, kterou 
každý den odvádí. 

 
Velký dík hlavně sestřičkám za ochotu a kladný přístup k pacientům, tady opravdu platí, že 
personál je tady pro pacienty. 

 

Pochvala rehabilitaci, všem na oddělení. 

Sestřičky velmi ochotné a ostatní personál také. 

 

Vysoce hodnotím ochotu a přístup sester i dalšího personálu. 
Veliké poděkování veškerému zdravotnímu personálu a rehabilitačnímu, všem velká 
pochvala. 
 
Děkuji zdravotnickému personálu, rehabilitačním pracovníkům za jejich ochotu a vstřícnost 
chtěla bych poděkovat lékařům, sestřičkám a sanitářům a všem v mém okolí, mohu 
doporučit LDN Horažďovice, zda to pojišťovna dovolí, ráda se vrátím zpět. 
 
Moje poděkování patří všem. Vždy jsem se zde setkala s příjemnými sestřičkami, vlídnými a 
pečlivými lékaři. Líbilo se mi moc zdejší vybavení pro rehabilitační péči (bazén, tělocvična, 
elektroléčba). Pan doktor měl vždy maximální snahu pomoci pacientovi zlepšit jeho stav co 
nejdříve i tím, že se nad problémem zamýšlí a najde vhodné řešení. Zvláštní poděkování 
patří i úžasné paní primářce. Ta je přímo požehnáním pro toto úžasné zařízení jako výborná 
lékařka, ale také jako člověk, který umí komunikovat s pacienty, což je důležité. Nemohu 



 
 
zapomenout pochválit i sestřičky. Ty mi velmi pomohly, když obě ruce byly dlouho vyřazeny 
z činnosti. Nikdy se mi nestalo, že by nějakou moji prosbu nevyslyšely. Rovněž rehabilitační 
péče byla skvělá. Všichni fyzioterapeuti mi pomáhali, jak to bylo možné. Přeji všem 
zaměstnancům nemocnice do života zdraví a štěstí. 

 

Děkuji za vzornou péči, která mi byla poskytnuta při mé rehabilitaci. 
Sestřičky pracují na 150%. 
 
Obrovská pochvala patří všem sestřičkám za velkou trpělivost, ochotu a milý přístup ke 
všem bez rozdílu. 

 

Horažďovická nemocnice si zaslouží ve všech směrech velkou pochvalu. 

 

Celkově jsem byla velice spokojena. 

Nejlepší nemocnice a rehabilitace v Plzeňském kraji. 

 
Pochvala celému personálu, ošetřující paní doktorka velice laskavá, ochotná, ošetřující 
sestřičky a bratři velice ochotní, milí a vše bylo řešeno s úsměvem čili veškerý ošetřující 
personál na odpovídající úrovni, ohodnocení 1*, rehabilitace na vysoké úrovni 1*. 
 
Pochvala za příjemné chování všech sester a lékařů. 
 
Pochvala celému personálu na oddělení, velmi vstřícný. 
Obětavost veškerého personálu, jak sanitářů, uklízeček tak hlavně sestřiček i lékařek, moc 
děkuji za vlídné jednání všech. 
 

Jsem velmi rád, že jsem zde byl, neboť jsem nevěřil, že to půjde takhle úspěšně a rychle. 

 
Ráda bych poděkovala veškerému personálu za jejich obětavou práci a laskavý přístup  
k pacientům. 
 
Byl jsem spokojen se vším, sestry a doktorky byly obětavé a milé. 
 
Velká spokojenost jak s lékaři, personálem i kuchyní, každému doporučím. 

 

Se vším jsem byl spokojen, ochota personálu, strava. 

 
Děkuji celému personálu za starostlivost s obsluhou a pomoc při hospitalizaci, jsem vděčná 
za vstřícnost při umístění na nemocničním pokoji. 
 
Vynikající tým zdravotních sestřiček a uklízeček, velmi vstřícné a milé jednání, perfektní 
fyzioterapie. 

 

 
 


